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         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

  
  
  
  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

  
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. 
Ευβοίας. 

  
   

CPV 

79713000-5 -βάσει του καταλόγου κοινής 
ονοματολογίας προϊόντων και υπηρεσιών 
της Ε.Ε.  
 

  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  
για ένα έτος και δύο μήνες 47.600,00 € (με 
ΦΠΑ 24%), 38.387,10 €  (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
(εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα
προαίρεσης για παράταση σύμβασης δυο 
μηνών) 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93 
Τ.Κ /ΠΟΛΗ: 34100/Χαλκίδα 
Πληροφορίες: Κων/νος Παλιαρούτης  

                           Κυριάκος Παπακυριακού 

Τηλέφωνο: 22221353710-711 

Fax:  22210 36073                                      
e-mail: paliaroutis.k@ evia.pste.gov.gr 

              papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr 

 Ιστότοπος: http:// www.pste.gov.gr 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον 
προϋπολογισμό της Π.Στ.Ε - 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, από τον 
ΚΑΕ: 0899 : «Λοιπές Δαπάνες και ειδικές 
αμοιβές». 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 

 
136250/3546 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25-06-2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση μόνο την τιμή. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία   : 12/07/2021 
Ημέρα             : Δευτέρα 
Ώρα                 : 14:30. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Π.Ε. Ευβοίας  
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
Αίθουσα τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος) 
Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79713000-5 - Υπηρεσίες Φύλαξης. 

KAE 0899: «Λοιπές Δαπάνες και ειδικές αμοιβές», η δαπάνη 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

40.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ένα 
έτος . 
6.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για δύο (2) 
μήνες (εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης),  
ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα έτος 
και δύο μήνες 47.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ένα έτος, από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης 
Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (παράταση 
σύμβασης), η σύμβαση θα διαρκέσει δυο επιπλέον μήνες. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 
0,07% υπέρ της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν. 4412/2016 και σε κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα 2, 3 και 6 της ΚΥΑ αρίθμ. 1191/17 (ΦΕΚ 969Β/22-3-
2017), βλέπε άρθρο 26 της Διακήρυξης. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 
64 Ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
   
ΑΡΘΡΟ 1 :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Επωνυμία  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΑΦΜ 997947718 

Ταχυδρομική διεύθυνση  Λ. Χαϊνά 93 

Πόλη  Χαλκίδα 

Ταχυδρομικός Κωδικός  34100 

Τηλέφωνο  2221353710-711 

Φαξ  22210 36073 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο paliaroutis.k@evia.pste.gov.gr 
papakyriakou.k@evia.pste.gov.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http:// www.pste.gov.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορίες  Παλιαρούτης Κων/νος 
Παπακυριακού Κυριάκος 

  
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
2.1  Ο τίτλος της σύμβασης είναι :  
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας». 
 
2.2  Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  (Άρθρο 6 του ν.4412/2016)  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 47.600,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Συγκεκριμένα  η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των 40.800,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 
Εφόσον ενεργοποιηθεί από την Αρχή το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για 
δύο μήνες) τότε η εκτιμώμενη αξία για το χρονικό διάστημα της παράτασης ανέρχεται στο ποσό των 
6.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 
Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η με αριθ. πρωτ. 118376/3107/04-06–2021  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΒΑΧ7ΛΗ-Λ6Ο, ΑΔΑΜ: 21REQ008717934 2021-06-04) ποσού 15.000,00 € 
για το οικονομικό έτος 2021, ποσού 32.600,00 € για το οικονομικό έτος 2022. 
 
2.3  Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του ν.4412/2016 )  
Οι προς φύλαξη εγκαταστάσεις είναι: 
1.Το Μέγαρο της Π.Ε. Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93 – Χαλκίδα. 
2. Το κτίριο όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ στην περιοχή της Ν. Αρτάκης. 
 
2.4  Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του .4412/2016)  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης όπως αναλύονται κάτωθι. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται με την παρούσα, αφορούν τη φύλαξη: 

Α. Των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, πάσης 
φύσεως εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και την φύλαξη με άμεση επέμβαση σε 
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περίπτωση κινδύνου (μετά από λήψη σημάτων συναγερμού), για τους χώρους, τις ημέρες και τις ώρες 
οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1Α του Παραρτήματος Β’ . 
Β. Των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ στην περιοχή της Ν. Αρτάκης, 
όπως αναλυτικά αναγράφεται στον Πίνακα 1Β του Παραρτήματος Β’. 

    

Α. Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Λ. Χαϊνά 93 & Ραούλ Φολερώ σε οικόπεδο 6.985 μ2 και 
αποτελεί  τετραώροφο κτίσμα με Υπόγειο. 

Συγκεκριμένα: 

Στο Υπόγειο με εμβαδόν 2.991,26 τ.μ υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, τα αρχεία των υπηρεσιών, τα 
μηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αντλιοστάσια. 

Στο Ισόγειο με εμβαδόν 2.454,86 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, κυλικείο, η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και το Συνεδριακό Κέντρο. 

Στον Α΄ όροφο με εμβαδόν 1.382,12 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών. 

Στον Β΄ όροφο με εμβαδόν 1.382,12 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.  

Στον Γ΄ όροφο με εμβαδόν 1.392,62 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, το γραφείο Περιφερειάρχη, το 
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 

Β. Το κτίριο όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ και βρίσκεται στην περιοχή της Ν. Αρτάκης 
 
Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών φύλαξης, των ωραρίων και των ειδικότερων απαιτήσεων-
προδιαγραφών, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 3 :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
3.1  Διάρκεια σύμβασης  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του ν.4412/2016)  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος.   
3.2  Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση 
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για δυο επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την 
επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 :  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :  
 
 4.1 Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως από : 
 

- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ιχύει. 

- Τον Ν.4605/2019( Α’ 52) «Εναρμόνιση της Ελληνική Νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 
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15.6.2016)-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις. 

- Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

- Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

- Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

- Τον Ν. 4257/2014 (άρθρο 4 και 63) (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».    

- Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/17.08.2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης». 
- Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

- Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

- Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

- Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του Ν. 3863/2010 (Α 115) 
«Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

- Τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18.04.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

- Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
- Τον Ν. 2716/1999 (Α’ 96) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 12 αυτού. 
- Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
- Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
- Την με αρ. 50844/2018 (ΦΕΚ 279 Τεύχος ΟΥΔΔ/17-5-2018) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής 
επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη 
της αξιοπιστίας τους». 

- Την με Αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Την αριθμ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β’ 3400/20.12.2012) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – 
Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – 
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Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τη 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».   

- Το αριθμ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των 
Περιφερειακών Συμβούλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

- Το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και αλλά επείγοντα 
θέματα». 

- Την αριθμ. 85/26-01-2021 (Πρακτικό 4ο, Θέμα 9ο, ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπών 
– Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) για ένα έτος. 

- Το με αριθμ. πρωτ. οικ.: 90367/2447/06-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008561763 2021-05-06) 
πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Εύβοιας σχετικά με την έγκριση δαπάνης – πολυετούς δέσμευσης πίστωσης ποσού 47.600,00€ 
για την για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του μεγάρου της 
Π.Ε Εύβοιας. 

- Την με αριθ. πρωτ. 118376/3107/04-06–2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΒΑΧ7ΛΗ-Λ6Ο, ΑΔΑΜ: 21REQ008717934 2021-06-04) ποσού 15.000,00 € για το οικονομικό έτος 
2021, ποσού 32.600,00 € για το οικονομικό έτος 2022 (Ε.Φ. 073 & Κ.Α.Ε. 0899). 

- Την αριθμ. 861/22-06-2021 ( Πρακτικό 24ο, Θέμα 7ο, ΑΔΑ: Ψ6ΜΕ7ΛΗ-9Σ8.) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται α) η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για  την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης  και δικαιώματος παράτασης δύο (2) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού 
προϋπολογισμού 47.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και β) των όρων της συνημμένης 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5  :  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ  (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
5.1  Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
5.2 Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα 
προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 
115) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ  6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 
του Ν.4412/2016)  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει  με τη  «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.  
  
 
ΑΡΘΡΟ  7 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016) 
7.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
7.2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121  του ν.4412/2016)  
8.1. Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  
α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  
β)  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
γ)  Το συμφωνητικό  
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  
8.2  Σειρά ισχύος  
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:  
1. Το συμφωνητικό.  
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου  
 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (URL): http://www.pste.gov.gr («Θέλω να δω προκηρύξεις») ή στην 
ιστοσελίδα: http://www.diafaniasterea.gr  
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 8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του ν.4412/2016)  
Εφόσον ζητηθούν, εγγράφως, συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, 
το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Υπηρεσία, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  
υποβολής των προσφορών.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9  :  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του ν.4412/2016)  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 
άρθρου 97 του ν.4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του ν.4412/2016.  
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010.  
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, ΕΕΕΣ σε μορφή pdf, , έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή doc) θα 
αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.: www.pste.gov.gr, στο 
σύνδεσμο («Θέλω να δω προκηρύξεις») ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα: 
http://www.diafaniasterea.gr.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86  του ν.4412/2016)  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  
  
  
ΑΡΘΡΟ 12 :  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν)  
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α` 75), ως προκαταρκτική απόδειξη 
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 του 
Ν.4412/2016, περί λόγων αποκλεισμού, και 74 του Ν.4412/2016, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 75 του Ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής.  
 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς. 
Το ΕΕΕΣ είναι, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, ως Παράρτημα (Παράρτημα 
Παράρτημα Δ) της Διακήρυξης. Είναι επίσης ανηρτημένο σε μορφή αρχείου pdf και στην ιστοσελίδα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
12.2  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) είναι οι εξής:  
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12.2.1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΕΕΕΣ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί 
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε 
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
 
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης) 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου ΕΕΕΣ.   
 
 Γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις στον τομέα του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού, εργατικού δικαίου (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ),  που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 ν.4412/16, ιδίως εάν σε βάρος του έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση (1) ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης (2) ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο (5) ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού (3) ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες (6) ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (4).   
 Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 



ΑΔΑ: ΨΘΙΖ7ΛΗ-Ω73



 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

Π.Ε. Εύβοιας. 

                                                     Σελίδα 11  
  

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, ως σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016) νοούνται ιδίως τα 
προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 
115) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του Ν.4448/2017, ήτοι :  

i. όταν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α’ 115) όπως ισχύει, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή 

ii. όταν έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 
παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης κατ’εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς. 

 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων (Γ), (Δ), (Ε) αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ [Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα] του 
συνημμένου ΕΕΕΣ στα αντίστοιχα πεδία.  
 
12.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Α) Καταλληλότητα  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 
ήτοι υπηρεσίες φύλαξης. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν  

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με πιστοποίηση εγγραφής 
για το συγκεκριμένο επάγγελμα.  

2. Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής  Υπηρεσιών Ασφαλείας από το  Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με τον  
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008) και ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του.  

 
Β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας (3 έτη-
περίοδος αναφοράς) να  έχουν εκτελέσει ή εκτελούν μία παρόμοια  σύμβαση (παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων) προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το σύνολο του 
προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Η αποτύπωση των ανωτέρω γίνεται στο Μέρος IV [Κριτήρια επιλογής] A (Καταλληλότητα) και Γ 
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα]) του συνημμένου ΕΕΕΣ. 
 
  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12.2.1 & 12.2.2 και περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
12.3  Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
- Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 
από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΕΕΕΣ του Παραρτήματος Δ της παρούσας 
-  Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους τους προσφέροντες.  
- Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες μόνο στην περίπτωση υπεργολαβικής 
ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας). 
-  Τα Μέρη ΙΙΙ (Α, Β, Γ) & IV (Α, Γ) συμπληρώνονται από τους προσφέροντες.  
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- Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
νόμιμου εκπρόσωπου του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΕΕΕΣ. 
Όταν συμμετέχουν προσφέροντες υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για 
κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της 
σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ του 
προσφέροντα και χωριστό ΕΕΕΣ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 
 
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
 
 
12.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 του Ν.4412/2016) 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά.  
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΕΕΕΣ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως ΙV. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων (προσφερόντων), όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
12.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ [Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους 
στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας] του συνημμένου ΕΕΕΣ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ [Λόγοι αποκλεισμού] του συνημμένου ΕΕΕΣ για 
καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω 
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επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα 
να τον/τους  αντικαταστήσει. 
γ) Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση της σύμβασης ή μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβο 
υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο 
υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή 
των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών (παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
Α΄115). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του ν.4412/2016)  
13.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση : Αίθουσα 
Τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος), Λ. Χαϊνά 93, ΤΚ 34100 Χαλκίδα,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς 
που κατέθεσαν προσφορά. 
 
13.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών  
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στο ισόγειο του κτιρίου. Οι 
προσφορές υποβάλλονται  :  
(α)  με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας,  είτε  
(β)  με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β 
άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 
μέχρι και τις 12/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Η Π.Ε.Εύβοιας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους.  
Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και 
ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού . 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα / ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της ή την ακριβή ημέρα /  ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ημέρα / 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η Π.Ε. Εύβοιας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, 
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί 
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,  β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 
παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ  - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του ν.4412/2016)  
     14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών    
    Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
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 Προς 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 
   Λ. ΧΑΪΝΑ 93, 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...  
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου  
και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς 
και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]  

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας» 

Αριθμός πρωτ. : 136250/3546/25-06-2021 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/07/2021 

 
 
 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις.  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
 14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων  
14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής  (Άρθρο 93 του ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», περιέχει: 

1. το ΕΕΕΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της 
παρούσας. 

2. Την εγγυητική συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.  
 
14.2.Β  Τεχνική προσφορά (Άρθρο 94 του Ν.4412/2016) 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:  
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε ισχύει με 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει,  

i. την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας.  

ii. με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην 
υπηρεσία φύλαξης σε εμφανές σημείο, στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας , Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα.  

iii. θα καταθέσει στην Υπηρεσία, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του 
θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) 
προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση 
τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον. 
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iv. με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα, θα προσκομίζει αντίγραφο της 
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, που αφορά τους 
απασχολούμενους υπαλλήλους στην παρούσα σύμβαση φύλαξης.  

 
14.2.Γ  Οικονομική προσφορά  (Άρθρο 95 του ν.4412/2016)  
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (το 
οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης, και αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή 
σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού 
φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -
ους του νομικού προσώπου  και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν 
είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.  
2. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε 
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1 του ν.3863/2010 (Α΄ 
115) :  
α)  Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση.  
β)  Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  
γ)  Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
δ)  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων.  
ε)  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  
3. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια και 
μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ της διακήρυξης και των 
αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες φύλαξης, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη 
για το ζητούμενο διάστημα, δηλ. για ένα (1) έτος. 
Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών φύλαξης, είναι το ποσό που έχει συμπληρωθεί στο 
πεδίο με α/α 11 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και στο πεδίο με α/α 12 : 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
του Παραρτήματος  Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή στο πεδίο α/α 11 (αριθμητικώς) και α/α 12 (ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.  
 
4. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά :  
α)  στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
β) στην οποία δεν συμπληρωθούν αριθμητικώς και ολογράφως τα πεδία με α/α 11 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και με α/α 12 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» αντιστοίχως του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
γ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων με α/α 12 και 13 του 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
δ) Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με 
το άρθρο 102 παρ 4 του ν.4412/2016.  
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14.3   Γλώσσα  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβληθούν 
και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
 
14.4 Λοιπά στοιχεία  
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του  
νομικού προσώπου.  
- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται 
και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014  
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.  
   
 
ΑΡΘΡΟ 15  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 
2 του ν.4412/2016) – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 90 του ν.4412/2016)  
15.1  Έναρξη διαδικασίας  
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το 
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης (Πρβλ άρθρο 68 παρ 2α,  ν. 3863/2010 (Α΄115).  
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών σε 
ημέρα και ώρα που θα ορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους οικονομικούς φορείς που κατέθεσαν 
προσφορά. 
  
15.2  Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς. 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει 
αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, με την επιφύλαξη περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης 
εγγύησης συμμετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με την περ. α` και 
οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 
 
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α` και β`, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει 
τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για 
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υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 
 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ`. 
 Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, ακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή η 
διαδικασία της κλήρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016. Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι  
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (Άρθρο 103, 
ν.4412/2016)  
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-πρόσκλησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α` 74), όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα 
όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΕΕΕΣ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.  
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 
του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου 
εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1.  
16.3  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον 
είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
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 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που 
είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 
 5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A και Γ , 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί 
χρόνου συνδρομής όρων συμμετοχής και οψιγενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει την μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ ή ότι πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των μερών IV.A και Γ, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
 6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 16.2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ή κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης . 
 
 7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80, ν.4412/2016)  
17.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:  
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΕΕΕΣ, υποβάλλεται : 
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 
φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΕΕΕΣ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες),  
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις  και β) 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12.2.1Α 
της παρούσας. 
 
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΕΕΕΣ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :  
Ι)  για την καταβολή φόρων,  
  α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό : α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και β) 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση 
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της  ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  
  α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και β) 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση 
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον 
οποίο τυχόν υπάγεται). 
 
 β) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο 
στην περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) 
 
Επισημαίνεται ότι λόγω του σύντομου σε πολλές περιπτώσεις χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 
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Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):  
Ι) Για την περίπτωση Γ του άρθρου 12.2.1 (Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας): 
  α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
και  
 β) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ότι δεν του έχουν 
επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο 
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.2.1 [ήτοι περιπτώσεις πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης (2), αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο (5), 
υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού (3), ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες (6) ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (4)]:  
  α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας 
αρχής ότι δεν εκδίδεται  και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 
λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
Για την περίπτωση της Αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων απαιτείται η  Εκτύπωση της 
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη 
αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 
 
ΙΙΙ) Για την  περίπτωση Ε του άρθρου 12.2.1 (ήτοι για την μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος) 
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 α) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι : 
i.  δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του 

Ν.3863/2010 (Α’ 115) όπως ισχύει, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς και  

ii. δεν έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης 
παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή 
εκμετάλλευσης κατ’εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς. 
 

Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A [Καταλληλότητα] και Γ [Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα] του ΕΕΕΣ (Κριτήρια επιλογής) οι προσφέροντες προσκομίζουν:  
 
Ι) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 12.2.2. περίπτωση Α (Καταλληλόλητα), οι 
προσφέροντες προσκομίζουν  

 α) Πιστοποιητικό  εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή εμπορικό μητρώο (το οποίο 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος) και  

 β) Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής  Υπηρεσιών Ασφαλείας από το  
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με τον  
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008) και ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του. 

ΙΙ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 12.2.2. περίπτωση Β (Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) 
 α)  Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 
κάτωθι στοιχεία: 
  (i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:  
   α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 
   β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
   γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 

συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
   δ. Εργοδότης (αποδέκτης).  
   ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια 

της σύμβασης.  
   στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
   η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
   θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι 

καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 (ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις 
και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα 
οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών 
και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 
σύμβασης. 

17.2 Όπου στο παρόν άρθρο απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης-ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, οι δε ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρείς μήνες από την 
υποβολή τους. 
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ΑΡΘΡΟ 18  :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 του ν.4412/2016)  
18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή  κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς 
αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
18.2 Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται 
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο. 
18.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 
του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα 
από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ 
18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης: 
α)  στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας  & 
β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής    
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του 
άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του 
άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα 
από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια του άρθ. 13 της παρούσας.  
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται 
τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.  
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.  
  
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 του ν.4412/2016)  
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20.1  Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000)  ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της  αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από  την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό  φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης  και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 
]ΑΡΘΡΟ 21 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 του ν.4412/2016)  
21.1  Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού δυο 
τοις εκατό (2%) στην εκτιμώμενη αξία προ ΦΠΑ, και ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα 
οκτώ ευρώ και έξι λεπτών, οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 32.903,23 € x 0,02 = 658,06€. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση  απόφασης επ’ 
αυτών. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως  τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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21.2  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την 
αναθέτουσα αρχή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες 
μεγαλύτερος  από τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της 
νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 
 
21.3 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους 
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει 
το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης  καλής εκτέλεσης, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

21.4  Έκδοση εγγυητικών επιστολών 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 :  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 
22.1  Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
22.2  Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 :  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (Άρθρα 216 & 219 του ν.4412/2016)  
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την σύνταξη του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο  όργανο για όλα 
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,  στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και  
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
η επιτροπή παραλαβής: 
α) είτε  παραλαμβάνει τις υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου  ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν.4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρο 203, 205 & 218 του ν.4412/2016)  
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24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες 
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες 
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας  
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
24.3  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και 
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους 
τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή 
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις 
οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 
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ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές 
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.  
2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω, μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων, παρέχεται το δικαίωμα στην Υπηρεσία να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.  
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που 
ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.  
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων 
(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Υπηρεσίας.  
5. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή 
των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον 
τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση 
μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.  
6. Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα Β’ της παρούσας Διακήρυξης. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 26 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
26.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ του ν.4412/2016)  
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  -Π.Ε. 
Ευβοίας από τον ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Δαπάνες και ειδικές αμοιβές». 
Εχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 118376/3107/04-06–2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΒΑΧ7ΛΗ-Λ6Ο, ΑΔΑΜ: 21REQ008717934 2021-06-04) ποσού 15.000,00 € για το οικονομικό έτος 2021, 
ποσού 32.600,00 € για το οικονομικό έτος 2022 (Ε.Φ. 073 & Κ.Α.Ε. 0899). 
 
26.2.  Φόροι - Κρατήσεις  
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :  
- κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ, ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
-  κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016, επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 
3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ, ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
- παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (άρθρο 64 
4172/2013)  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
26.3.  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016)  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας  
Αρχής με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση 
της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :  
1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.  
2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου 
μήνα.  
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3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας  
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
5. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα, 
που αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς 
επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.   
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.  
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.2  
  
 
ΑΡΘΡΟ 27:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 133 του Ν.4412/2016) 

27.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης.  
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.  

 

   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε 
 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 



ΑΔΑ: ΨΘΙΖ7ΛΗ-Ω73



 
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

Π.Ε. Εύβοιας. 

                                                     Σελίδα 29  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης όπως αναλύονται κάτωθι. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προκηρύσσονται με την παρούσα, αφορούν τη φύλαξη: 
 

Α. Των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, πάσης 
φύσεως εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και την φύλαξη με άμεση επέμβαση σε 
περίπτωση κινδύνου (μετά από λήψη σημάτων συναγερμού), για τους χώρους, τις ημέρες και τις ώρες 
οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα και 
Β. Των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ στην περιοχή της Ν. Αρτάκης, 
όπως αναλυτικά αναγράφεται στην παρούσα. 

    

Α. Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Λ. Χαϊνά 93 & Ραούλ Φολερώ σε οικόπεδο 6.985 μ2 και 
αποτελεί  τετραώροφο κτίσμα με Υπόγειο. 

Συγκεκριμένα: 

Στο Υπόγειο με εμβαδόν 2.991,26 τ.μ υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, τα αρχεία των υπηρεσιών, τα 
μηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αντλιοστάσια. 

Στο Ισόγειο με εμβαδόν 2.454,86 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, κυλικείο, η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και το Συνεδριακό Κέντρο. 

Στον Α΄ όροφο με εμβαδόν 1.382,12 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών. 

Στον Β΄ όροφο με εμβαδόν 1.382,12 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών.  

Στον Γ΄ όροφο με εμβαδόν 1.392,62 τ.μ υπάρχουν γραφεία υπηρεσιών, το γραφείο Περιφερειάρχη, το 
γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α 

 
 

Κτίριο  Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
Διεύθυνση επί της οδού Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα 
Ωράρια 
Φύλαξης 

 Η παροχή υπηρεσιών να γίνεται με ένστολους φύλακες από τις 15:00 μ.μ. 
έως τις 23:00 μ.μ καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός, καθημερινές από 
Δευτέρα έως Παρασκευή. 

 
 Η παροχή υπηρεσιών τα Σαββατοκύριακα θα γίνεται στο ωράριο από 

08:00 π.μ. έως 00:00 π.μ.  
 
 Κάθε νύχτα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, θα γίνονται τρεις (3) 

περιπολίες (με ειδικά εξοπλισμένο όχημα) στο ωράριο από 23:00 μ.μ. έως 
06:00 π.μ. Η εκτέλεση θα διαπιστώνεται με την υποχρεωτική καταγραφή 
του ατόμου που εκτελεί την περιπολία στο Βιβλίο Συμβάντων .  
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Λοιπά     - Η φύλαξη είναι για όλες τις ημέρες του έτους (365 ημέρες) με την εγκατάσταση 
στο κτίριο ενός φύλακα της αναδόχου εταιρείας και με λήψη σημάτων 
συναγερμού και ειδοποίηση της εταιρίας για άμεση επέμβαση σε περίπτωση 
κινδύνου με παράλληλη ειδοποίηση των σωμάτων ασφαλείας (αστυνομία 
κλπ.), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του κτιρίου και της περιουσίας 
του. 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει το κλειστό σύστημα παρακολούθησης 
(κάμερες, οθόνες, καταγραφείς κλπ) για το διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση 
και το οποίο θα καλύπτει επαρκώς τους χώρους εσωτερικά και περιμετρικά του 
κτιρίου. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί και να χειρίζεται τα παρακάτω 
συστήματα που υπάρχουν στο Μέγαρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας: 

                                

 1.  Σύστημα Πυρασφάλειας 

      α.  Σύστημα πυρανίχνευσης κτιρίου 

      β.  Συστήματα Κατάσβεσης 

 

 2. Σύστημα BMS – Παρακολούθηση και χειρισμός λειτουργικών    παραμέτρων 
κτιρίου 

      α.    Λειτουργία & Βλάβη μηχανημάτων 

      β.    Έλεγχος Θερμοκρασίας χώρων 

      γ.    Λοιπά συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου 

 

Β. Το κτίριο όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ και βρίσκεται στην περιοχή της Ν. Αρτάκης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β 

 
Κτίριο  Πρώην Δημόσιο ΚΤΕΟ  
Διεύθυνση Ν. Αρτάκη 
Ωράρια 
Φύλαξης 

 
    Κάθε νύχτα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, θα γίνονται τρεις (3) περιπολίες (με 

ειδικά εξοπλισμένο όχημα) στο ωράριο από 22:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ.  Η 
εκτέλεση θα διαπιστώνεται με την υποχρεωτική καταγραφή του ατόμου που 
εκτελεί την περιπολία στο Βιβλίο Συμβάντων.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. 
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2. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας θα γίνεται από έναν (1) 
φύλακα ανά βάρδια, όπως λεπτομερώς αυτές περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα 1Α.  

3. Οι υπηρεσίες φύλαξης στο κτίριο όπου στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ στην περιοχή της Ν. Αρτάκης 
θα παρέχονται όπως περιγράφονται στον Πίνακα 1Β. 

4. Βασικές υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρείας είναι:  
α) Επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων της 
Π.Ε. Εύβοιας. 
β) Τήρηση του Βιβλίου Συμβάντων, στο οποίο θα καταγράφεται η έναρξη ανάληψης και η λήξη 
της υπηρεσίας κάθε φύλακα, και οποιοδήποτε γεγονός συμβεί κατά την παροχή της υπηρεσίας 
(έκνομες ενέργειες, επεισόδια). Το Βιβλίο Συμβάντων θα τηρείται στο ισόγειο (υποδοχή) του κτιρίου 
του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας. 
γ) Φρούρηση εισόδων και άλλων ευπαθών σημείων των εγκαταστάσεων.  
δ) Ολόπλευρη παρακολούθηση του κτιρίου και του εγγύς περιβάλλοντα χώρου. 
ε) Έλεγχο των εισερχομένων ατόμων.  
στ) Επιτόπου άμεση επέμβαση περιπολικού της εταιρίας, σε αποστολή σήματος κινδύνου από τον 
φύλακα, για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων. 

5. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να καταθέτει στο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα βαρδιών με όλα τα στοιχεία των εργαζομένων (όνομα, επίθετο, Α.Δ.Τ. και τηλέφωνα 
επικοινωνίας) σε κάθε βάρδια. Επιπλέον, οφείλει να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή (αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών) εμπρόθεσμα και εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν προκύψει στο 
καθημερινό – εβδομαδιαίο πρόγραμμα των στοιχείων των εργαζομένων της.     

6. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται σε μηνιαία έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης  της Π.Ε. Εύβοιας. 

7.  Οι  φύλακες θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για την επίβλεψη και 
προστασία των χώρων. 

8. Οι φύλακες θα εκτελούν περίπολο στους τέσσερις ορόφους, στο υπόγειο του κτιρίου και στον 
εξωτερικό αύλειο χώρο του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας.    

9. Οι φύλακες θα πρέπει να είναι άρτια ενημερωμένοι, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται 
σε κάθε δυσάρεστη κατάσταση και στην αποφυγή κάθε κινδύνου (ληστεία, κλοπή, φθορά 
περιουσίας, σεισμό, πυρκαγιά κλπ.). 

10. Οι φύλακες θα φορούν ειδική στολή εγκεκριμένη από το/τα Αρμόδιο/α Υπουργείο/α με το 
διακριτικό της Εταιρείας φύλαξης. 

11. Οι φύλακες θα είναι εξοπλισμένοι με φακό και θα έχουν μέσα ασύρματης επικοινωνίας (κινητό 
τηλέφωνο ή/και φορητό ασύρματο). 

12. Θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των φυλάκων σε περίπτωση ασθένειας κατά την 
ώρα της υπηρεσίας τους ή τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την υπηρεσία.  

13. Οι φύλακες θα έχουν συνεργασία και θα ενημερώνουν άμεσα τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας 
αρχής, ήτοι το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού (Τμήμα 
Προμηθειών) και τον Τεχνικό Ασφαλείας της Π.Ε. Εύβοιας για οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν. 

14. Ο φύλακας με τα μέσα που διαθέτει πρέπει να επεμβαίνει άμεσα για την αποτροπή ή καταστολή 
κάθε δραστηριότητας σε βάρος των επιτηρούμενων χώρων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές του 
ακινήτου ή ατόμου. Σε περίπτωση μείζονος κινδύνου ή απειλής κινδύνου ή συμβάντος που δεν 
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από τον φύλακα, αυτός πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες 
αστυνομικές ή άλλες αρχές, τον ανάδοχο και τα αρμόδια όργανα της Π.Ε. Εύβοιας. 

15. Άμεση επέμβαση σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από το 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων 
συναγερμού της εταιρείας σε περίπτωση κινδύνου του κτιρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία 
του και η προστασία της περιουσίας του. 

16. Η Ανάδοχος εταιρεία φύλαξης πρέπει να φροντίζει η ειδική άδεια λειτουργίας της να είναι σε ισχύ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση ανανέωσης της θα πρέπει να προσκομίσει το 
αντίγραφο της ανανεωμένης ειδικής άδειας στην Υπηρεσία μας.  
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17. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να  τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

18. Η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νόμους που είναι σχετικοί με την 
εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, δηλαδή καταβολή νομίμων αποδοχών, 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία 
ΣΣΕ, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κλπ. Η ανάδοχος εταιρεία θα ευθύνεται έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί παράβαση του ανώτερου όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση.  

19. Η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
 
                                                      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Για την Σύμβαση  

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ευβοίας». 
 
 

 α/α  Περιγραφή  
Ανάλυση Κόστους  

    Ποσότητες   Μονάδα   
μέτρησης  

1 Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα    Άτομα/ημέρα  

2 Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα    Ώρες/ημέρα  

3 
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο παροχής 

της υπηρεσίας (12 μήνες)      

4 
Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία υπάγεται)    €/ώρα  

5 
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των  
εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 μήνες)  

   €  

6 
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των εργαζομένων 
την περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 μήνες)  

  €  

7 Κόστος αναλωσίμων    €  

8 
Εργολαβικό κέρδος        

%  
  €  

9 Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις    €  

10 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών    €  

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    €  

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)    ΕΥΡΩ  

13 
ΦΠΑ           

%  
  €  

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    €  

15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)    ΕΥΡΩ  

16 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι (να επισυναφθεί αντίγραφο)   “περιγραφή” 
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Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  …………………………… 
ημέρες  
  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………………………  
  
Ημερομηνία                       : ………….………………….  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

(Υπογραφή – Σφραγίδα)  
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ΟΔΗΓΙΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)  
1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την 
κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. 
Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα 
αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της 
τιμής. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία  
2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα.  
3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της 
ισχύουσας Νομοθεσίας.  
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.  
6. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο 
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση.  
7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται 
να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει 
αποκλειστικά τον προσφέροντα.  
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα. 
9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
από τον ζητούμενο ήτοι  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997947718
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.pste.gov.gr
Πόλη: ΧΑΛΚΙΔΑ
Οδός και αριθμός: Λ.ΧΑΪΝΑ 93
Ταχ. κωδ.: 34100

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ

Τηλέφωνο: 2221353710-711
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: papakyriakou.k@naevias.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΘΙ. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ: Α. ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.
Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ), ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1Α ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ . Β. ΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΤΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΕΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1Β ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:



ΑΔΑ: ΨΘΙΖ7ΛΗ-Ω73



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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